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Omroep moet verder zoekenOmroep moet verder zoeken
BEREIK Nog steeds geen oplossing voor radio-uitzendingen via de ether van Maas en Mergelland

door Daan de Hulster

Omdat de huidige twintig meter
hoge zendmast van de omroep in
Margraten niet hoog genoeg is, zijn
de radio-uitzendingen via de ether
niet te beluisteren in Eijsden. Maas
en Mergelland was met Novec, be-

MARGRATEN – Lokale omroep
RTV Maas en Mergelland moet
andere mogelijkheden voor ver-
betering van de uitzendkwaliteit
in Eijsden gaan onderzoeken nu
de beste optie inmiddels niet
meer haalbaar is.

heerder van diverse zendmasten,
overeengekomen via een mast aan
de Voerenweg in Noorbeek uit te
gaan zenden. Op dat punt zou de
omroep zijn signaal vanaf 35 meter
hoogte kunnen versturen. Omdat
toestemming van het Agentschap
Telecom lang uitbleef en de
principeovereenkomst met Novec
één maand besloeg, is het desbetref-
fend punt inmiddels vergeven aan
KPN. Dat gaat de zendmast gebrui-
ken voor de uitrol van 4G-internet.

Volgens voorzitter Rob Mertz
van de omroep wordt momenteel
samen met Broadcast Partners ge-

zocht naar alternatieven. Eén van
de alternatieven was verhoging van
de zendmast in Margraten, die nu
nog bij gemeenschapshuis Oos
Heim staat. Een verhoging met 15
meter zou het mogelijk moeten ma-
ken om ook in Eijsden via de ether
radio-uitzendingen van de omroep
te ontvangen. Een gegrond ver-
klaard bezwaar van omwonenden
verhinderde dat. Volgens Mertz zal
de omroep niet proberen de mast,
die in januari mee verhuist naar de
nieuwe multifunctionele accommo-
datie (MFA) in Margraten, op die
nieuwe plek te verhogen. Dit in ver-

band met kans op een nieuwe, ver-
tragende, bezwaarprocedure. Uit-
zenden via de mast in Noorbeek
had ingehouden dat de frequentie
van Maas en Mergelland gewijzigd
zou worden 107.2 mhz naar 89.7
mhz. Begin dit jaar wees het Agent-
schap Telecom dat verzoek af om-
dat de omroep niet zou voldoen
aan de eis van een potentieel be-
reik van 10.000 luisteraars. Daar
ging Maas en Mergelland tegen in
beroep. Omdat de mast in Noor-
beek intussen niet meer haalbaar
bleek, is dat nieuwe verzoek door
de omroep ingetrokken.


