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Stichting Laser FM Dance Radio
T.a.v. de heer O. van der Smaal
Postbus 2516
2002 RA HAARLEM

Datum

Onderwerp

21 april 2006

Toestemming artikel 82c, lid 2, Mediawet

Uw kenmerk

Ons Kenmerk

Contactpersoon

Doorkiesnummer

ZKZ-002179-bk

B.J. Kipp

(035) 7737 766

Geachte heer Van der Smaal,
Met uw brief d.d. 2 april 2006 heeft u namens Stichting Laser FM Dance Radio, statutair
gevestigd te Haarlem, toestemming als bedoeld in artikel 82c, lid 2, van de Mediawet gevraagd
voor het door middel van een omroepzender uitzenden van een radioprogramma voor een
bijzonder doel dat een beperkt bereik heeft of van beperkte duur is.
Na toetsing van uw aanvraag hebben wij besloten de toestemming te verlenen. Het in uw
aanvraag omschreven doel van het radioprogramma dat ter gelegenheid van de viering van
Koninginnedag in Haarlem op 29 april alsmede de verslaglegging van een
herdenkingsbijeenkomst op 4 mei en bevrijdingspop op 5 mei 2006 zal worden uitgezonden,
achten wij een bijzonder doel in de zin van artikel 82c, lid 2, van de Mediawet. Met het
radioprogramma zal ter plekke verslag worden gedaan van een evenement waarbij publiek
aanwezig is. Het programma zal ondersteunend zijn aan het evenement en er is een relatie met
het beperkte uitzendgebied. Ook wordt voldaan aan het vereiste van een beperkte duur.
Het besluit waarbij aan Stichting Laser FM Dance Radio toestemming wordt verleend, treft u
hierbij aan. U wordt toestemming verleend het radioprogramma uit te zenden door middel van
een omroepzender.
De aanvraag voor het uitzenden van een radioprogramma op zondag 30 april 2006 met een
herhaling van reportages van de voorgaande dag aangevuld met impressies, wordt niet
gehonoreerd. Een dergelijk programma past niet in de bedoeling die de wetgever heeft met de
in artikel 82c, lid 2, van de Mediawet neergelegde voorziening. Het is nu juist de bedoeling dat
een gebeurtenis of evenement ter plaatse wordt ondersteund door het radioprogramma. Het
radioprogramma dient met andere woorden onmiskenbaar deel uit te maken van het evenement
en het dient bestemd te zijn voor het publiek dat bij dit evenement aanwezig is. Daarmee
onderscheidt een dergelijk programma zich van een regulier radioprogramma (voor algemene
omroep) dat bestemd is voor de ontvangst door het algemene publiek. Het programma dat u
voornemens bent op 30 april 2006 uit te zenden, betreft naar ons oordeel een radioprogramma
voor algemene omroep.
Wij wijzen u erop dat de verlening van deze toestemming niet automatisch inhoudt dat u ook
daadwerkelijk via een omroepzender kunt gaan uitzenden. Voor het gebruik van
frequentieruimte is vergunning vereist van de Minister van Economische Zaken (artikel 3.3 van
de Telecommunicatiewet). Voor nadere informatie over het aanvragen van een dergelijke
vergunning verwijzen wij u naar het Agentschap Telecom.

Aantal bijlagen: 2

In een bijlage vindt u informatie over de voorwaarden die verbonden zijn aan de toestemming,
voorschriften met betrekking tot het programma en de adressen en telefoonnummers van voor u
relevante instanties.

Hoogachtend,
COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA,

prof. dr. Tineke Bahlmann
commissaris
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Het Commissariaat voor de Media
Overwegende dat Stichting Laser FM Dance Radio bij brief van 2 april 2006 een aanvraag heeft
ingediend toestemming te verkrijgen voor het uitzenden door middel van een omroepzender van een
radioprogramma voor een bijzonder doel.
Overwegende dat gebleken is dat het in de aanvraag omschreven doel van het radioprogramma

dat zal worden uitgezonden ter gelegenheid van de viering van Koninginnedag in Haarlem
alsmede de verslaglegging van een herdenkingsbijeenkomst op 4 en bevrijdingspop op 5
mei 2006, als een bijzonder doel kan worden aangemerkt in de zin van artikel 82c, lid 2, van de
Mediawet en dat het programma een beperkt bereik zal hebben of van beperkte duur zal zijn.
Gelet op artikel 82c, lid 2, van de Mediawet.

Besluit
aan Stichting Laser FM Dance Radio, statutair gevestigd te Haarlem en ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder nummer 34182287, toestemming te verlenen op 29 april en op 4 en 5 mei
2006, gedurende de uren dat het evenement plaatsvindt, een voor het in de aanvraag omschreven
bijzondere doel bestemd radioprogramma uit te zenden door middel van een omroepzender met een
dusdanig beperkt vermogen dat de locatie in de gemeente Haarlem waar het evenement plaatsvindt,
wordt bereikt.

Hilversum, 18 april 2006

prof. dr. Jan van Cuilenburg
voorzitter

prof. dr. Tineke Bahlmann
commissaris

Wij wijzen u erop dat op grond van de Algemene wet bestuursrecht de natuurlijke persoon of rechtspersoon wiens
belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken daartegen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit op de
voorgeschreven wijze is bekendgemaakt een bezwaarschrift kan indienen bij het Commissariaat voor de Media,
Postbus 1426, 1200 BK Hilversum.
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