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Samenvatting
Eind 2006 heeft Nederland als eerste land in Europa de analoge ether (terrestrial) televisieuitzendingen beëindigd en is overgegaan op een volledige digitalisering van de aardse
televisie-uitzendingen. De op dat moment beschikbare vrij gekomen frequentieruimte in o.a.
de UHF frequentieband (470 – 862) is destijds aangewend voor een uitbreiding en verdere
uitrol van het aanbod van m.n. de digitale televisieprogramma’s, aangeboden door
KPN/Digitenne, naast het programma-aanbod van de landelijke en regionale Publieke
Omroep. Naar verwachting in 2012 is het niet langer noodzakelijk om de analoge rechten van
onze buurlanden te beschermen en ontstaat er in ons deel van Europa een zogenaamde “all
digital situation”. Op dat moment krijgt Nederland de daadwerkelijke beschikking over alle
verworven digitale rechten in o.a. de UHF frequentieband. Dit betekent dat, afhankelijk van
de keuzes die worden gemaakt, frequentieruimte beschikbaar komt voor òf additioneel twee
landelijk dekkende lagen voor digitale omroep òf additioneel meer frequentieruimte kan
worden geboden voor elektronische telecommunicatie.
Evenals de ons omringende buurlanden heeft Nederland nader onderzocht op welke wijze dit
(additionele) digitale dividend het beste kan worden ingezet. Dat heeft geresulteerd in het
beleidsvoornemen dat hierbij wordt geconsulteerd. De kern van het Nederlandse
beleidsvoornemen is als volgt:
• Het bovendeel van de UHF band (790 – 862 MHz)1 komt beschikbaar voor gebruik
van midden- en laagvermogen elektronische communicatienetwerken.2 Daarmee moet
dit banddeel vrij worden gemaakt van hoog- en middenvermogen omroepzenders.
• Alle hoog- en middenvermogen omroepzenders zullen gebruik moeten gaan maken
van de kanalen in het banddeel 470 – 790 MHz. De totale hoeveelheid vergund
spectrum voor omroepdoeleinden wordt niet aangetast. Eventuele gewenste
uitbreiding van digitale omroepdiensten zal in de toekomst moeten worden
gerealiseerd met gebruikmaking van frequentie efficiëntere technieken in het banddeel
470 – 790 MHz en in de nog beschikbare frequentieruimte in de VHF band.3
• Voor overige gebruikers, zijnde programmaondersteuning en evenementen, worden
geschikte resterende delen van het spectrum bestemd.
Het Nederlandse frequentiebeleid is gericht op een flexibel en efficiënt frequentiegebruik. Dit
beleidsvoornemen sluit daarbij aan.
De volgende overwegingen hebben een belangrijke rol gespeeld bij het opstellen van dit
beleidsvoornemen:
• Het huidige aanbod van digitale omroep in de aardse (terrestrial) ether door de
Publieke Omroep en KPN/Digitenne in de UHF frequentieband blijft ongemoeid. Wel
zal sprake zijn van een beperkte herschikking van gebruik van kanalen vanuit het
bovendeel van de UHF band naar beschikbaar komende kanalen in het banddeel 470 –
790 MHz;
• Internationaal is er sprake van een ontwikkeling die aansluit bij het te consulteren
beleidsvoornemen, te weten:
o Sluit aan bij de internationale ontwikkelingen en is in lijn met gemaakte afspraken
tijdens de World Radiocommunication Conference 2007;
1

Ook wel aangeduid als 800 MHz band.
In de praktijk mobiele (tweeweg) diensten, waaronder mobiele breedbanddiensten.
3
174 – 230 MHz, ook wel aangeduid als frequentieband III.
2

3

•

•
•

o Is in lijn met de conclusies vastgelegd in de Mededeling van de Europese
Commissie (COM(2007) 700 final) inzake het “ten volle profijt trekken van het
digitale dividend in Europa: Een gemeenschappelijke aanpak voor het gebruik van
het spectrum dat vrijkomt door de digitale omschakeling”;
o Sluit aan bij de keuzes die gemaakt zijn in de ons omringende landen (Zweden,
Finland, Ierland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk), die te kennen
hebben gegeven het banddeel 790 – 862 MHz te willen gaan inzetten voor mobiele
diensten;
In een in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken (DGET/TM) uitgevoerd
onderzoek4 blijkt dat met deze keuze naar verwachting voor Nederland een grotere
toegevoegde economische waarde (en daarmee welvaartgroei) kan worden
gerealiseerd in de komende jaren.
Het beleidsvoornemen stimuleert een efficiënter aards ethergebruik;
Draagt bij tot de verdere ontwikkeling van mobiele breedband, zowel in minder
bevolkte (rurale) gebieden, alsmede levert het een bijdrage aan het verbeteren van
binnenhuisverzorging in stedelijke gebieden;

Doel van deze consultatie is om (markt)partijen uit te nodigen hun visie op en eventuele
bezwaren tegen (onderdelen van) dit beleidsvoornemen kenbaar te maken. De respons wordt
meegenomen bij de uiteindelijk te nemen beleidsbeslissingen, waarbij een afweging moet
worden gemaakt of de ingebrachte visies en argumenten een bijstelling van het
beleidsvoornemen rechtvaardigen. Dit wordt afgewogen tegen de ruimte die Nederland heeft
voor eigen zelfstandige beleidskeuzes en op welke wijze Nederland gebonden is aan
internationale ontwikkelingen die plaatsvinden. In dat kader is het belangrijk om een goede
indicatie te krijgen van de eventuele overgangstermijnen die redelijkerwijs in de Nederlandse
situatie in acht genomen moeten worden om mogelijke problemen op te kunnen lossen. In dit
consultatiedocument wordt aan (markt)partijen en direct betrokkenen gevraagd te reageren op
een aantal vragen, die verband houden met dit beleidsvoornemen.
De navolgende vragen worden in deze consultatie voorgelegd voor een reactie:
1. Kunt u zich vinden in de in het beleidsvoornemen gemaakte keuze om het bovendeel
(790-862 MHz) van de UHF band (ook) geschikt te maken voor elektronische
telecommunicatienetwerken en –diensten? Kunt u uw eventuele bezwaren nader
toelichten en kwalitatief en kwantitatief onderbouwen?
2. Wat is uw visie op de verwachting dat de behoefte aan spectrum voor elektronische
telecommunicatie, waaronder mede begrepen mobiele breedbandtoepassingen, in de
nabije toekomst gaat toenemen? Rechtvaardigt deze verwachte toenemende vraag dat
additioneel spectrum in de 800 MHz frequentieband voor dat doel wordt ingezet?
3. Verwacht u dat de financiële crisis mogelijke effecten heeft op de investeringen? Kunt
u aangeven welke gevolgen dit zou kunnen hebben op het voorliggende
beleidsvoornemen?
4. Welke problemen voorziet u bij het beleidsvoornemen, als huidig respectievelijk als
wellicht toekomstig gebruiker van de UHF frequentieband? Kunt u deze problemen
kwantificeren en kunt u aangeven of , en zo ja hoe, deze problemen kunnen worden
ondervangen binnen de kaders van dit voorstel?
5. Verwacht u problemen voor consumenten? Deze problemen kunnen bijvoorbeeld
betrekking hebben op het omschakelen van set-top boxen of het risico van storing op
4

Analysys Mason: Final report d.d. 24 juli 2008, Economic and Social Limitations to Alternative use of “Digital
dividend’ Spectrum.
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de ontvangst van omroepprogramma’s, zowel wat betreft de aardse ether als
kabelontvangst. Kunt u deze problemen kwantificeren? Op welke wijze kunnen deze
problemen worden opgelost?
6. Wat is uw visie op een toenemende beschikbaarstelling van frequentiespectrum voor
o.a. mobiele breedband in rurale gebieden? Zijn er naar uw mening andere
mogelijkheden om in deze behoefte te kunnen voorzien, zo ja welke?
7. Ervan uitgaande dat het spectrum in 2012 beschikbaar komt, wanneer kunnen volgens
u de verschillende onderdelen (bestemmen, het vrijmaken van het bovenste banddeel,
de verdeling van het beschikbaar komende spectrum) van dit beleidsvoornemen het
beste uitgevoerd worden?
8. Wat zijn de voor- en/of nadelen van een eventuele latere herschikking van kanalen na
2012, bijvoorbeeld een herschikking bij het aflopen van de huidige vergunningen in
het UHF spectrum op 31 januari 2017?
9. Wat zou een redelijke wijze van compensatie kunnen zijn in geval van de
omschakeling naar lagere kanalen vóór beëindiging van de vergunningen van de
huidige gebruikers in de UHF frequentieband?
10. Ziet u voordelen respectievelijk nadelen indien de uitgifte van de zogenaamde 800
MHz band wordt gekoppeld aan de uitgifte van ander beschikbaar komend
frequentiespectrum? Waar denkt u dan aan?
11. Welke alternatieven ziet u voor het faciliteren van de toepassingen voor programma
ondersteunende diensten en evenementen (draadloze microfoons, rapportage
verbindingen e.a. gebruikers) indien de bovenband 790-862 MHz gebruikt gaat
worden door elektronische telecommunicatienetwerken? Op welke termijn zijn deze
alternatieven bruikbaar?
Partijen worden uitgenodigd indien er nog punten zijn die geen aandacht hebben gekregen in
bovenaangeven vragen, deze in hun reactie onder de aandacht te brengen.
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1.

Inleiding

Reeds in 2002 heeft Nederland in de nog beschikbare frequentieruimte in de UHF band een
aanzet gerealiseerd van het digitaal verspreiden van omroepprogramma’s, m.n. in de
Randstad. Na de afschakeling van analoge televisie in de nacht van 10 op 11 december 2006,
konden de voorheen analoge kanalen gebruikt worden voor het digitaal uitzenden van
televisieprogramma’s. Vanaf 2006 werd het mogelijk om een landelijk dekkend netwerk voor
het gedigitaliseerd verspreiden van televisieprogramma’s mogelijk te maken. Vanwege de
bescherming van de analoge televisie bij onze buurlanden was (en is) het nog niet mogelijk
om alle beschikbare kanalen in de UHF frequentieband eerder in gebruik te nemen dan na
medio 2012.
Wat betreft het naar verwachting in 2012 beschikbaar komende frquentiespectrum moet een
keuze worden gemaakt waarvoor dit spectrum beschikbaar komt. In dit document wordt deze
keuze als een beleidsvoornemen uiteengezet en voor consultatie neergelegd. Dit
consultatiedocument heeft enkel betrekking op het vrijkomend spectrum in de UHFfrequentieband.
Dit document is als volgt opgebouwd. Paragraaf 2 specificeert het begrip digitaal dividend en
identificeert het deel van het digitaal dividend dat in 2012 vrij komt. Aandacht wordt gegeven
aan het huidige gebruik in de UHF-frequentieband. Vervolgens wordt in paragraaf 3 de
internationale context geschetst waarbinnen het Nederlandse beleidsvoornemen tot stand is
gekomen. In paragraaf 4 wordt het Nederlandse beleidsvoornemen uiteengezet en gaat daarbij
in op de opties, afwegingen, randvoorwaarden en gevolgen die een rol spelen. In paragraaf 5
worden tenslotte de vragen voorgelegd waarop (markt)partijen kunnen reageren, alsmede
wordt de procedure uiteengezet.

.
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2. Digitaal dividend en het huidige gebruik van de UHF frequentieband (470 – 862 MHz)
2.1. Wat is digitaal dividend?
In 1997 is er in Europees verband een aanzet gegeven tot een gedigitaliseerd omroepgebruik
in het door omroep gebruikte frequentiespectrum. Hoofddoel van een gedigitaliseerd
ethergebruik is een efficiënter gebruik van het spectrum mogelijk te maken, dan mogelijk is
bij gebruik van analoge technieken. Met behulp van digitale technieken wordt een aantal
(televisie en/of radio) programma’s dan gezamenlijk uitgezonden via een zogeheten
‘multiplex’. Als gevolg hiervan is het mogelijk om de oorspronkelijke analoge
televisieprogramma’s in veel minder radiospectrum uit te zenden. Het aldus vrijkomend
spectrum wordt aangeduid als “digitaal dividend” (de frequentie”winst” als gevolg van
digitalisering).

2.2. Digitaal dividend in Nederland
Wat betreft het zogenaamde ‘digitaal dividend’ kunnen in Nederland twee fases worden
onderscheiden.
Fase 1 (2006): digitalisering en uitbreiding van omroep
Tot aan de afschakeling van analoge televisie werd de UHF band (evenals de VHF band en de
frequentieband I (47 – 68 MHz)) grotendeels gebruikt voor het analoog verspreiden van de
televisieprogramma’s van de landelijke en regionale publieke omroep. Nederland heeft als
eerste land in Europa de analoge aardse etheruitzendingen van televisie eind 2006 beëindigd
en deze volledig gedigitaliseerd.
Aan de Publieke Omroep is tot 31 januari 2017 een vergunning verleend voor het gebruik van
één landelijk dekkende multiplex, waarmee de landelijke en regionale omroepen hun
programma’s digitaal konden verspreiden (zie bijlage 2). Het in 2006 bruikbaar komende
‘digitale dividend’ is aangewend voor het uitrollen van vier landelijk dekkende multiplexen,
vergund aan KPN/Digitenne tot 31 januari 2017 (zie bijlage 3). Daarmee kon een
programmapakket worden samengesteld van ca. twintig televisieprogramma´s5 met de
programma’s van de Nederlandse commerciële omroepen en programma´s van buitenlandse
publieke omroep. In 2008 is deze frequentieruimte eveneens aangewend voor het verspreiden
van mobiele televisie met DVB-H technologie. Daarmee heeft Nederland reeds een
aanzienlijk deel van het beschikbaar gekomen ‘digitaal dividend’ aangewend voor
omroepdoeleinden.
Onderstaande weergave (figuur A) geeft het digitaal dividend schematisch aan. De bovenste
balk toont de oude situatie (vóór afschakeling van analoge televisie). De middelste balk toont
de situatie waarbij het benodigde spectrum voor het uitzenden van de programma’s van de
landelijke en regionale omroep is gereduceerd tot een enkele multiplex. Het beschikbaar
gekomen digitaal dividend is voor een belangrijk deel vergund aan KPN/Digitenne, zoals is
weergegeven in de onderste balk in figuur A. Naar verwachting in 2012 komt het resterende
digitaal dividend beschikbaar. In werkelijkheid is het resterend digitaal dividend niet een
aaneengesloten deel zoals hier is weergegeven, maar verspreid over verschillende kanalen in
de UHF band (zie figuur B). De onderste balk in figuur A geeft de situatie weer na
herverdeling van de kavels, waarbij het bovenband deel 790 – 862 vrijgemaakt is van hoogen middenvermogen omroepzenders.

5

Ook werden er digitaal een aantal radioprogramma´s meegeleverd.
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Figuur A
Als belangrijkste beleidsoverweging voor deze beslissing gold het faciliteren van concurrentie
voor kabeltelevisie. Het kenmerk van kabeltelevisie in Nederland is dat in een geografisch
gebied slechts één enkele kabelmaatschappij de diensten aan de consument aanbiedt. In dat
verband is destijds geoordeeld dat het wenselijk is om het vrijkomende frequentiespectrum
zodanig beschikbaar te stellen dat via de aardse ether met digitale televisie eveneens een
breder programmapakket aan de Nederlandse consument kon worden aangeboden, waarmee
aan de consument een alternatief zou worden geboden voor (analoge) kabeltelevisie.
In de afgelopen jaren is het aantal huishoudens dat gebruik maakt van de aardse
etherdistributie, gegroeid van 128.000 huishoudens6 naar een aantal van ruim 770.000
huishoudens. Bovendien is ook een groei waarneembaar van gebruikers van
satellietontvangst. De groei van abonnees van digitale aardse etherontvangst en
satellietontvangst is groter dan de waarneembare afname van het aantal kabelabonnees,
hetgeen er op wijst dat niet enkel sprake is van substitutie, maar ook van aanvullend gebruik
naast de kabelontvangst.
Uit de marktgegevens van de digitale televisieaansluitingen naar ontvangstmethode blijkt dat
de groei het grootst is bij kabel, maar zowel etherontvangst als satellietontvangst als
substantieel zijn aan te merken, op een totaal van ca. 3 miljoen aansluitingen eind 2007.

6

Op het moment van het afschakelen van analoge televisie waren in Nederland ca. 30.000 huishoudens
aangewezen op de aardse etherontvangst.
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Distributie van televisie in Nederland (analoog en digitaal), 1994 – Q2 2008

De door Nederland gemaakte keuze heeft tot gevolg gehad dat Nederland in 2006 alle
beschikbare frequentieruimte in de UHF band toegewezen heeft aan de Publieke Omroep en
KPN/Digitenne, om hen in staat te stellen de uittrol van landelijke multiplexen te realiseren.
Hierdoor zijn kanalen toegewezen die verspreid zijn over de UHF band (zie figuur B). Andere
kanalen konden (nog) niet worden gebruikt in verband met het beschermen van de rechten bij
onze buurlanden.

9

Inmiddels is een groot deel vergund aan de Publieke Omroep en
KPN/Digitenne (de groene kanalen).
Beschikbaar in 2012 komen de blauwe kanalen.
Rode kanalen worden voor andere doelen gebruikt (niet beschikbaar
voor omroepdoeleinden).
UHF band is verdeeld in 49 kanalen van elk 8 MHz (kanalen 21 – 69)
4 70 MHz

21 t/m 35

46

47/48

49

50

51

52

36

53

54 t/m 58 59

60

61

37

62

38

63

39

40

4 1 t/m 45

64 t/m 6 6

6 7 t/m 69

862 MH z

Figuur B

Fase 2: wat te doen met het beschikbaar komende frequentiespectrum in 2012
Nadat in 2012 analoge televisie bij onze buurlanden niet langer beschermd hoeft te worden,
krijgt Nederland de beschikking over het resterende VHF en UHF spectrum (met uitzondering
van de kanalen 38, 59 en 63), dat tot 2012 niet kan worden gebruikt. Voor Nederland komt
dat neer op additionele frequentieruimte in de UHF band, waarmee, afhankelijk van de keuzes
die gemaakt worden, frequentieruimte beschikbaar komt voor of additioneel twee landelijk
dekkende lagen voor digitale omroep of meer frequentieruimte kan worden geboden voor
elektronische telecommunicatie. In geval van omroep is er sprake van een landelijk dekkende
multiplex van goede kwaliteit en een waarschijnlijk landelijk dekkende multiplex van mindere
kwaliteit.

2.3.

Het huidige gebruik van de UHF-frequentieband

Landelijke en regionale Publieke Omroep
Aan de Publieke Omroep is een vergunning verleend voor het gebruik van één landelijk
dekkende multiplex, tot en met 31 januari 2017 (zie bijlage 2). Met deze multiplex vindt met
gebruikmaking van DVB-T technologie de verspreiding plaats van de televisieprogramma’s
(en radioprogramma’s) van de landelijke en de regionale Publieke Omroep.
KPN/Digitenne faciliteren overige digitale omroep
Met gebruik van vier landelijk dekkende multiplexen biedt KPN/Digitenne een
omroepprogrammapakket dat ca. twintig televisieprogramma’s7 van de Nederlandse
commerciële omroepen en programma’s van buitenlandse publieke omroep. Ook verzorgt
KPN/Digitenne inmiddels mobiele televisie met DVB-H technologie. De vergunning is
verleend tot en met 31 januari 2017.
7

Ook worden er digitaal een aantal radioprogramma’s meegeleverd met DVB-T technologie.
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Overige gebruikers, zijnde programmaondersteuning en evenementen
Het UHF frequentiespectrum wordt ook gebruikt door een aantal zogenaamde ‘overige
gebruikers’. De belangrijkste gebruikers zijn de zogenaamde programmaondersteunende
diensten en gebruikers bij grote evenementen. Daaronder vallen draadloze audioverbindingen
(rapportageverbindingen en laagvermogen intercomverbindingen) en draadloze microfoons.
Gedeeltelijk gaat het hierbij om vergunninghouders, deels om tijdelijke vergunninguitgifte en
m.n. in geval van de draadloze microfoons om vergunningvrij gebruik.
Deze laagvermogen gebruikers van het UHF spectrum maken veelal tijdelijk gebruik van vrij
beschikbare ruimte tussen allotments of de nu nog in beschikbare vrije kanalen. Dit gebruik is
niet gelijkmatig over Nederland verdeeld qua locatie en tijd, maar er is sprake van
zogenaamde “hotspots” waar een intensiever gebruik plaatsvindt, zoals in Hilversum of
tijdens evenementen als popconcerten. Voor de specifieke categorie draadloze microfoons is
tot nu toe kanaal 63 in Nederland vrijgehouden van DVB-T gebruik, om op deze wijze een
landelijk inzetbaar kanaal voor draadloze microfoons te realiseren.
Radioastronomie
Kanaal 38 in de UHF band wordt gebruikt in Nederland door radioastronomie. Inmiddels
blijkt dat steeds meer directe buurlanden van Nederland dit kanaal gaan gebruiken voor
andere doeleinden, waarbij nog wel rekening wordt gehouden met het Nederlandse gebruik
voor radioastronomie.
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3.

Internationale ontwikkelingen

Het frequentiegebruik heeft grensoverschrijdende gevolgen (storing), zodat bestemming en
gebruik wordt gekaderd op basis van internationale overeenkomsten en afspraken. Dit geldt
ook voor de UHF frequentieband. Deze paragraaf gaat in op de internationale context.
3.1. Genève 2006 (GE06) overeenkomst
Na de digitalisering van communicatiesystemen is in de loop van de jaren 90 van de vorige
eeuw eveneens een aanvang gemaakt met de digitalisering van m.n. televisieomroep. Voor
wat betreft aardse (terrestrial) ether omroep is in eerste instantie op Europees niveau (CEPT)
een afspraak gemaakt over de introductie van DVB-T, vastgelegd in de zogenaamde Chester
overeenkomst (CH97). Al snel bleek dat voor het realiseren van een efficiënter
frequentiegebruik een volledige herplanning van het onderliggende (op analoge technologie
gebaseerde) frequentieplan8 noodzakelijk was.
Internationale onderhandelingen in ITU9 verband in 2004 (RRC04)10 en 2006 (RRC06),
hebben geresulteerd in de Genève 2006 (GE06) overeenkomst, waarin een nieuw (digitaal)
frequentieplan is opgesteld. Dit frequentieplan omvat de frequentiebanden III (172-230 MHz),
IV (470-582 MHz) en V (582-862 MHz). Hierbij is ervan uitgegaan dat alle spectrum voor
digitale televisie (met inachtneming van DVB technologie) en digitale radio (met
inachtneming van DAB technologie) wordt bestemd.
Historisch is de UHF-frequentieruimte overwegend gebruikt voor televisiedoeleinden. Tijdens
de conferentie hebben de meeste CEPT-lidstaten11 reeds aandacht gegeven aan de
mogelijkheden voor een meer flexibel gebruik van deze frequentieruimte, m.n. voor het
bovendeel van de UHF band (Band IV/V). Dat is in voetnoot 5.316 in de Radio Reglementen
van de ITU opgenomen. Daarnaast is een annex met een landenverklaring toegevoegd aan de
GE06 overeenkomst. Daarmee laten de ondertekenaars, waaronder Nederland, weten dat de
frequentieruimte ook voor andere doeleinden dan omroep aangewend mag worden, mits dit
geen storing tot gevolg heeft die de afgesproken technische gebruiksnormen overschrijden en
niet leidt tot het vragen van hogere protectienormen (ter voorkoming van onacceptabele
storing) dan in de overeenkomst zijn afgesproken. Er blijft ruimte om op basis van bi- en
multilaterale onderhandelingen tussen landen tot aangepaste afspraken over storing- en
protectienormen te komen.
Tijdens de RRC06 is er naar gestreefd om alle landen een gelijkwaardige toegang tot het
frequentiespectrum te geven (het principe van ‘equitable access’). Dit heeft voor Nederland
geresulteerd in de frequentierechten voor zeven landelijke lagen12 (zie bijlage 1), waarbij één
laag van mindere kwaliteit is. Ingeval van Band IV/V is een laag gedefinieerd als één DVB-T
bedekking voor het hele land, waarmee de bedekking van een zogenaamde multiplex kan
worden gefaciliteerd. Met de bestaande DVB-T technologie biedt een multiplex ruimte voor
het verspreiden van ca. vijf televisieprogramma’s en enkele digitale radioprogramma’s. Met
verbeterde compressietechnieken is echter het verspreiden van meer televisieprogramma’s
8

De zogenaamde Stockholm 1961 (ST61) overeenkomst, waarin het analoge frequentieplan is vastgesteld ten
bate van analoge televisie uitzendingen.
9
International Telecommunication Union, de VN organisatie die zorg draagt voor de internationale afspraken op
het gebied van frequentiegebruik.
10
Regional Radiocommunication Conference
11
Conférence Européenne des administrations des Postes et des Telécommunications
12
Aangeduid als ‘layers’.
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mogelijk, of is het mogelijk uitzendingen met een hogere kwaliteit te verzorgen, zoals ‘High
Definition television’ (HDtv). Deze frequentieruimte is ook geschikt voor het verzorgen van
mobiele televisie met DVB-H technologie.
Een laag is samengesteld uit meerdere allotments. Een allotment is een geografisch gebied
waarbinnen een DVB-T uitzending kan worden gerealiseerd door het plaatsen van één of
meer zenders op dezelfde frequentie (een zogenaamd ‘single frequency network’ of SFN). Als
gevolg van de toegepaste technologie (DVB-T) is er een beperking aan de geografische
afmetingen van een dergelijk allotment. Daarom is een volledig landelijke bedekking van een
‘laag’ alleen te realiseren door een samenstel van allotments.

Elke kanaal komt overeen
met een bepaald ‘allotment’
(geografisch gebied). Een
samenstel van
kanalen/allotments vormen
een landelijk dekkende laag
(layer)/multiplex
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470 MHz

31
31

35

60
60

69

862 MHz

In de GE06 overeenkomst is vastgelegd dat landen hun analoge rechten mogen beschermen
tot uiterlijk 2015. Tot die datum mogen deze landen analoge televisie beschermd blijven
uitzenden. Deze bescherming heeft tot gevolg dat andere landen beperkt worden in hun
mogelijkheden om hun digitale frequentierechten in gebruik te nemen. In Europees verband
(CEPT) is de afspraak gemaakt dat deze bescherming van analoge rechten uiterlijk tot medio
2012 van kracht blijft.
Deze afspraak over het beschermen van analoge televisie is de reden, dat wij in Nederland,
ondanks het in 2006 afschakelen van analoge televisie, het UHF-spectrum tot op heden
beperkt hebben kunnen inzetten voor digitale toepassingen en een niet gering deel van de
kanalen nog niet hebben kunnen gebruiken. Zodra wij de analoge rechten van onze
buurlanden niet langer behoeven te beschermen krijgt Nederland de beschikking over
additionele frequentieruimte in de UHF frequentieband. Deze beschikbare ruimte beslaat twee
landelijke DVB-T lagen (een laag van goede kwaliteit en een laag van mindere kwaliteit).
Wat betreft kanaal 69 uit de laag van mindere kwaliteit moeten nog nadere afspraken met
Duitsland worden gemaakt, omdat hierbij sprake is van een gedeeld kanaal tussen Nederland
en Duitsland.
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3.2. EU context
In 2005 heeft de Europese Commissie een Mededeling gepubliceerd inzake “De versnelling
van de overgang van analoge naar digitale omroep”.13 In dat verband heeft de Commissie
laten weten dat het vrijkomende spectrum een unieke gelegenheid is om te voldoen aan de
snel groeiende vraag naar draadloze communicatiediensten. Naast het belang van omroep om
nieuwe diensten te ontwikkelen en uit te breiden, laat de Commissie weten dat
breedbandtoepassingen een ondersteuning kunnen bieden aan het i2010 initiatief14. De
hernieuwde Lissabon-strategie benadrukt het belang van ICT bij het creëren van groei en
werkgelegenheid als een belangrijke motor van innovatie en productiviteitswinsten. De
Commissie bepleit in dat kader gecoördineerde maatregelen op EU-niveau om te zorgen voor
een optimaal gebruik van het digitaal dividend vanuit een gecombineerd sociaal en
economisch perspectief.
Een verdere uitwerking van deze visie heeft de Commissie neergelegd in de Mededeling
inzake “ten volle profijt trekken van het digitale dividend in Europa: Een gemeenschappelijke
aanpak voor het gebruik van het spectrum dat vrijkomt door de digitale omschakeling”.15
Ter illustratie is in deze Mededeling de navolgende clusteringstructuur geschetst:
Commissievoorstel zoals is gepresenteerd in de Mededeling van 13 november 2007
Gemeenschappelijke spectrumsubbanden (clusters)
470 MHz <--------------------------------------UHF band-----------------------------------> 872 MHz
UITSLUITEND NATIONAAL BEHEERD SPECTRUM

Voor de voortzetting van bestaande tv en
radiodiensten gebruikt spectrum
Vrij spectrum
ten behoeve van het
nationale deel van het
digitaal dividend

OP EU-NIVEAU GECOÖRDINEERD SPECTRUM
Voorbeeld van
Voorbeeld van diensten:
dienst: mobiele
draadloze
smalband tv
breedbandtoegang, snelle
mobiele datatoegang

Voorbeeld van diensten
Meer tv-diensten, mogelijk
HDtv
Unidirectionele netwerken
(hoogvermogen)

Unidirectionele
netwerken
(laag tot
middenvermogen)

Bidirectionele
netwerken
(laagvermogen)

deel dat het werkelijke digitale dividend vormt

Europees Commissaris mevrouw Reding heeft laten weten dat het gebruik van het digitaal
dividend ten bate van elektronische telecommunicatie naar verwachting een bijdrage aan de
Europese economie zal opleveren van 150 – 200 miljard Euro.16
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COM(2005) 204
COM(2005) 229 inzake “Een Europese informatiemaatschappij voor groei en werkgelegenheid”.
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COM(2007) 700, d.d. 13.11.2007.
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Memo/09/155, d.d. 7 april 2009
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De Europese Commissie is van oordeel dat het bovendeel van de UHF band beschikbaar moet
komen op basis van een EU harmonisatie. Een gecoördineerd frequentiegebruik binnen de
Gemeenschap biedt voordelen uit hoofde van de zogenaamde ‘economy of scale’, heeft de
Europese Commissie laten weten. Indien Europa breed dezelfde frequentieruimte voor gelijk
gebruik wordt aangewend, wordt daarmee een grotere Europese markt gecreëerd. Dit biedt
producenten van apparatuur aanzienlijke voordelen en zal leiden tot lagere aanschafkosten
van apparatuur, als deze in de gehele Gemeenschap gebruikt kan worden.
Op dit voorstel van de Commissie voor harmonisatie is door de lidstaten kritisch gereageerd
in verband met het diverse gebruik in de UHF band in de verschillende lidstaten en het gevaar
dat dit met zich meebrengt van het verstoren van de balans van ‘equitable access’ tussen de
lidstaten. Besloten is om de technische mogelijkheden van het gebruik van breedband in het
bovendeel van de UHF band nader te onderzoeken. De Europese Commissie heeft de CEPT
gevraagd hierover te rapporteren. Bovendien heeft de Commissie de opdracht gegeven voor
een onderzoek. Deze opdracht is verleend aan Analysys Mason, DotEcon en Hogan&Hartson.
Ten bate van dit onderzoek wordt op Europees niveau een consultatie gehouden, waarbij het
onderzoeksbureau (markt)partijen in de gelegenheid hebben gesteld hun visie naar voren te
brengen. De onderzoeksresultaten worden naar verwachting in het derde kwartaal van 2009
gepubliceerd, waarna de Europese Commissie later dit jaar met een nadere standpuntbepaling
zal komen.
Nederland heeft haar standpunt op de voorstellen van de Commissie aan de Tweede Kamer
toegezonden in brief van 18 december 2007, vastgelegd in een fiche opgesteld door de
werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).17 Nederland heeft haar positie
als volgt verwoord: “Nederland heeft begrip voor de voorstellen van de Commissie om een
deel van het digitaal dividend aan te wenden voor andere diensten dan traditionele omroep.
Echter, het is wenselijk dat de Commissie meer helderheid biedt over de omvang van de
subbanden die de Commissie voor ogen heeft en wat kan worden behouden voor nationale
omroep. Bovendien is het wenselijk meer helderheid te krijgen welke visie de Commissie
heeft, zowel met betrekking tot de Europese harmonisering als de voorstellen om maatregelen
op EU-niveau op te stellen om de gemeenschappelijke banden te reserveren en te
coördineren”.
De door de Europese Commissie genomen stappen om nader onderzoek te verrichten, sluiten
aan bij de Nederlandse wens.
3.3. Wereld Radiocommunicatie Conferentie 2007/2011
Niet alleen in Europees verband, maar ook op wereldschaal is er een internationale tendens
om meer spectrumruimte beschikbaar te stellen voor mobiele diensten in verband met de
toenemende consumentenvraag naar mobiele toepassingen. In dat kader is tijdens de Wereld
Radiocommunicatie Conferentie 2007 van de ITU besloten om het bovendeel van de UHF
band (790-862 MHz) vanaf 2015 mobiele telecommunicatie een gelijkwaardige
beschermingsstatus te geven als omroep. Naar de gevolgen daarvan worden nadere studies
verricht die in de volgende Wereld Radiocommunicatie Conferentie in 2011 zullen worden
besproken.
3.4. Ontwikkelingen bij de andere EU lidstaten
Ondanks de aanvankelijke kritische stelling name van de meeste lidstaten op de Mededeling
van de Commissie, heeft inmiddels in meerdere lidstaten de acceptatie van de gedachte
17
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postgevat om het bovenbanddeel van de UHF band vrij te maken van hoogvermogen
omroepzendernetten. Momenteel hebben zes Europese lidstaten er voor gekozen om als
voorgenomen beleidslijn het bovendeel (790-862 MHz) van de UHF band vrij te houden van
hoogvermogen omroepzenders en deze frequentieruimte beschikbaar te stellen voor gebruik
van elektronische telecommunicatienetwerken.

Beleidsvoornemen m.b.t. 790-862MHz subband
Vrijhouden van hoogvermogen omroepzenders en
beschikbaarstelling voor mobiele breedbanddiensten
Overweegt om de bovenband beschikbaar te gaan
stellen voor mobiele breedbanddiensten
Nog geen beslissing genomen

Digitale omroep

Lidstaten
Duitsland, Finland, Frankrijk,
Zweden, Verenigd Koninkrijk, Ierland
Tsjechië, Hongarije, Luxemburg,
Letland en Slowakije
Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus,
Denemarken, Estland, Griekenland,
Italië, Polen, Portugal, Roemenië en
Slovenië
Spanje, Litouwen en Malta

Bron: Analysys Mason, DotEcon en Hogan& Hartson

Deze ontwikkeling heeft tot consequentie dat landen hun nationale behoeften met elkaar nader
dienen af te stemmen binnen de kaders van de GE06 overeenkomst en frequentieplan, ter
voorbereiding op 2012 wanneer analoog gebruik voor omroep in de UHF band niet langer
bescherming vereist.
De internationale frequentieplanning wordt aanmerkelijk eenvoudiger indien landen tot
dezelfde keuze voor het gebruik van hetzelfde frequentiespectrum komen. Indien buurlanden
tot een andere keuze van gebruik komen, kan dit met name in de grensgebieden tot
afstemmingsproblemen leiden en een suboptimaal frequentiegebruik. Er zal vooral sprake
kunnen zijn van interferentieproblemen wanneer (hoog- en middenvermogen) omroepzenders
in het ene geografische gebied en (midden- en laagvermogen) elektronische
telecommunicatienetwerken in een aangrenzend gebied gebruik maken van dezelfde kanalen.
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4.

Het Nederlandse beleidsvoornemen

4.1. Af te wegen beleidskeuze
De vraag die Nederland zich stelt, evenals de andere Europese landen, is hoe om te gaan met
het digitaal dividend in de UHF band. Voor een belangrijk deel heeft Nederland deze vraag
reeds ingevuld met het vergunnen aan KPN/Digitenne van vier landelijke multiplexen ten bate
van digitale televisieomroep. De vervolgvraag is thans wat Nederland na 2012 wil gaan doen
met de resterende ruimte van het digitaal dividend, waarbij twee alternatieven voorliggen:
1) Het additionele frequentiespectrum in de UHF band na 2012 gebruiken voor een
uitbreiding van traditionele omroepdiensten/’broadcast’, gebruikmakend van DVB18
technologie;
of
2) het gebruik in de UHF frequentieband zo te herschikken, dat de bovenband (790 – 862
MHz) beschikbaar komt voor een techniek- en dienstenneutrale uitgifte, waardoor deze
frequentieruimte na 2012 (ook) gebruikt kan worden door elektronische
telecommunicatienetwerken en- diensten (zoals tweeweg diensten, waaronder mobiele
breedbandtoepassingen).
M.n. de zogenaamde 800 MHz band is gewild spectrum vanwege de gunstige propagatieeigenschappen van dit spectrumdeel: naast het bestrijken van grotere geografische gebieden
die de kosten van een netwerk aanzienlijk reduceren, is dit spectrum eveneens optimaal
geschikt voor inpandige ontvangstmogelijkheden. Dit heeft tot gevolg dat dit spectrum zowel
gewild is bij omroep als voor elektronische telecommunicatietoepassingen. Daarom is de
vraag gerechtvaardigd of sprake is van een meerwaarde voor elektronische
telecommunicatietoepassingen.
Naar verwachting neemt de vraag naar frequentiespectrum waarmee mobiel breedband
gebruik in rurale gebieden en inpandig mobiel breedbandgebruik in stedelijke gebieden op
een kosteneffectieve wijze kan worden gerealiseerd, aanzienlijk toe. Ondanks dat voor
mobiele toepassingen ook frequentiespectrum beschikbaar is of binnenkort beschikbaar komt
in de 900 MHz, 1800 MHz, 2.1 GHz, 2.6 GHz en 3.3 GHz banden, zal er naar verwachting
sprake zijn van een toenemende vraag naar mobiele diensten in de komende jaren.19 Dit zou
een uitbreiding van spectrumruimte in de 800 MHz voor mobiele elektronische
telecommunicatietoepassingen rechtvaardigen.
4.2. Randvoorwaarden voor de te maken beleidskeuze
De in 2012 beschikbaar komende additionele frequentieruimte is verdeeld over verschillende
kanalen, verspreid over de UHF band, die grotendeels ingeklemd zijn tussen de kanalen die
voor omroepdoeleinden worden gebruikt en gebruik maken van hoog- en middenvermogen
omroepzenders. Dit maakt de vrijkomende kanalen ongeschikt voor andere toepassingen dan
omroep, als gevolg van storing van ‘high power, high tower’ omroepnetwerken. Een meer
flexibel gebruik van de vrijkomende frequentieruimte, dat ook geschikt is voor elektronische
communicatienetwerken, vereist een herschikking van een deel van de kanalen die in gebruik
18

Waarbij kan worden gedacht aan DVB-T en DVB-H.
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zijn voor omroep. Met een herschikking van een deel van de kanalen kan het bovendeel van
de UHF frequentieband (790 – 862 MHz) beschikbaar komen voor (tweeweg) elektronische
telecommunicatie, zoals mobiele breedband.

Om draadloze en mobiele telecommunicatie in het bovendeel
van de UHF band toe te staan is een herverdeling van de kanalen
noodzakelijk, waarbij het bovendeel wordt vrijgemaakt van
hoog- en middenvermogen omroepzenders
Groen is PO en KPN/Digitenne (herverdeeld); blauw is in
2012 uit te geven (kanalen 61 t/m 69 dienstenneutraal) en rood
is niet beschikbaar
470 MHz
21 t/m 36

46 t/m 50

51

37

52 t/m 58

59

60

38

39

40

41 t/m 45

61 t/m 69
862 MHz

Kanaal 51 is groen en blauw, omdat dit kanaal gebruikt wordt in twee allotments,
waarvan één kan worden toegewezen aan KPN/Digitenne en het andere allotment
een vrij kanaal betreft.

Figuur C
Een dergelijke keuze heeft tot consequentie dat een deel van de kanalen die de Publieke
Omroep (kanaal 66) en KPN/Digitenne (kanalen 64, 65 en 66) momenteel in het bovendeel
van de UHF band in gebruik hebben, omgewisseld moeten worden met kanalen die in 2012
beschikbaar komen in het banddeel 470 – 790 MHz (zie bijlage).
De vraag is vervolgens wat dit voor omroepgebruik betekent. Naar verwachting is er vraag
naar mogelijkheden voor het uitbreiden van diensten en het zo mogelijk introduceren van
innovatieve diensten, waarbij gedacht kan worden aan een uitbreiding van het aantal
beschikbare programma’s bij mobiele televisie en het verhogen van de kwaliteit met
toepassing van ‘High Definition television’ (HDtv).
Op basis van de huidige stand van technologische mogelijkheden moet worden geconcludeerd
dat in Nederland een efficiënter gebruik van spectrum door omroep tot de mogelijkheden
behoort, door gebruik te gaan maken van verbeterde compressietechnieken.20
Met een keuze voor alternatief 2 worden de bestaande rechten van de Publieke Omroep en
KPN/Digitenne in de UHF band niet aangetast. Een eventuele uitbreiding van diensten of een
verbetering van kwaliteit zal gerealiseerd moeten worden in de thans vergunde
frequentieruimte in de UHF frequentieband of zo mogelijk met gebruikmaking van
compressietechnologie in de nog vrijkomende frequentieruimte in de VHF frequentieband

20

Introductie van MPEG4 of DVB-T2 technologie.
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(174 – 230 MHz)21. Een overgang naar innovatieve technologie zal eveneens tot gevolg
hebben dat de set-top boxen vervangen moeten worden.
Nadere aandacht wordt gevraagd voor de gevolgen die een gebruik van het frequentiedeel 790
– 862 MHz door elektronische telecommunicatienetwerken zal hebben op de in gebruik zijnde
ontvangstapparatuur bij de consument. Dit betreft zowel de set-top boxen die gebruikt worden
voor de digitale aardse etherontvangst als de boxen in gebruik voor de ontvangst van de
digitale kabelprogramma’s. Beide type boxen zijn geschikt voor ontvangst van programma’s
in het banddeel 790 – 862 MHz. Momenteel wordt (internationaal) studie verricht naar de
gevolgen indien dit banddeel wordt opengesteld voor gebruik van elektronische
communicatienetwerken en de gevolgen die dit kan hebben voor de ontvangstkwaliteit.
Het vrijmaken van het banddeel 790 – 862 MHz van hoog- en middenvermogen
omroepzenders heeft tot consequentie dat deze ruimte beschikbaar komt voor elektronische
telecommunicatienetwerken. Over de verdeling van deze frequentieruimte worden later
nadere beleidskaders geformuleerd in de voorbereidingen tot het verdelingsproces, zodra dit
aan de orde is.
Het digitaliseren van omroep in de UHF band heeft tot gevolg dat efficiënter (en daarmee
intensiever) gebruik wordt gemaakt van beschikbaar frequentiespectrum. Met het vrijmaken
van het bovendeel van de UHF frequentieband en openstelling van dit banddeel voor
elektronische telecommunicatie neemt de “vrije” beschikbare ruimte wellicht verder af. Als
gevolg daarvan zou minder ruimte beschikbaar kunnen komen voor de
programmaondersteunende diensten en evenementen. In het internationale overleg heeft
Nederland kanaal 63 vrij gehouden om deze gebruikers een vaste frequentieband in het
spectrum te kunnen bieden die in heel Nederland gebruikt kan worden. Met het beschikbaar
stellen van de kanalen 61 – 69 (790-862 MHz) zal kanaal 63 niet langer beschikbaar zijn en
wordt het gebruik van dit subbanddeel voor overige gebruikers zo goed als uitgesloten, met
uitzondering van een zogenaamde duplex-gap22, indien daartoe besloten wordt. Momenteel
vindt in CEPT verband onderzoek plaats naar de mogelijkheden en beperkingen hiervan.
Onderstaand is een grafische weergave van een optionele indeling van subband 790-862 MHz
(kanalen 61 t/m 69), waarbij laagvermogen ‘overige gebruikers’ gebruik zouden kunnen gaan
maken van de duplex-gap.
821 MHz

790 MH
61

62

63

64

LTE (Downlink)

1 MHz 10 MHz 10 MHz 10 MHz

21
22

832 MHz
65

66

862 MHz
67

68

69

Duplex-gap

LTE (Uplink)

11 MHz

10 MHz 10 MHz 10 MHz

Mogelijkheden band III (174-230 MHz), Agentschap Telecom, 19 maart 2009
De ruimte tussen de Uplink (UL) en Downlink (DL) in een Frequency Devision Duplex (FDD) systeem.
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Indien besloten wordt om de mobiele communicatie niet uit te voeren met gebruikmaking van
FDD (Frequency Division Duplex), maar gebruik te maken van TDD (Time Division Duplex)
is er sprake van een andere situatie. In dat geval zal gezocht moeten worden naar andere
oplossingen.
4.3. Resultaten van onderzoek
Om een goede beleidsafweging in kunnen maken heeft het Ministerie van Economische
Zaken (DGET/TM) begin 2008 aan Analysys Mason de onderzoeksopdracht verleend om de
te verwachten economische en sociale effecten in beeld te brengen van de beide voorliggende
alternatieven. Analysys Mason heeft daarbij beide alternatieven onderzocht en naast elkaar
gezet om de te verwachten economische en sociale effecten in beeld te brengen.23
De belangrijkste conclusie die uit dit onderzoek getrokken kan worden is dat de 800 MHz
subband inderdaad economisch waardevol spectrum is, dat een belangrijke bijdrage kan
leveren aan de Nederlandse economie. Bij het onderzoek is één van de onderzochte opties dat
het tot 2017 vergunde spectrum qua hoeveelheid (d.w.z. behoud van vijf multiplexen voor
omroep) onveranderd blijft, maar dat wel sprake kan zijn van een herschikking van kanalen,
om de subband 790 – 862 MHz geschikt te maken voor gebruik van elektronische
telecommunicatiediensten. Het resultaat van dit onderzoek is dat tussen 2008 en 2029 naar
verwachting de hoogste netto toegevoegde contante waarde mag worden verwacht, indien het
bovendeel van de UHF band wordt gebruikt voor elektronische telecommunicatie, zoals
breedband, met een te verwachten basiswaarde van 6,3 miljard Euro. Bij uitsluitend gebruik
van de UHF band voor omroepdoeleinden, waaronder een extra mobiele televisie toepassing,
ligt deze economische waarde lager op een te verwachten netto toegevoegde contante waarde
van 4,9 miljard Euro.
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Analysys Mason: Final Report d.d. 24 juli 2008, Economic and Social Limitations to Alternative use of
‘Digital dividend’ Spectrum.
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Waarde ontwikkeling bij inzet van digitaal dividend
Miljarden Euro (NCW)

DTT+mobiele TV+mobiele breedband

7
6

DTT met extra mobiele TV

5
Alleen digitale
ether omroep (DTT)

4
3
2
1

1

2

3

4

5

6

7

Aantal multiplexen

Bron: Analysys Mason
Een onzekerheid bij deze uitkomsten vormt de daadwerkelijke behoefte in Nederland naar
mobiele breedband in de rurale gebieden. En daarmee dus de toegevoegde waarde die dit
biedt voor de consument. Wel is duidelijk dat voor Nederland een efficiënter gebruik van
netwerkstructuren, inclusief gebruik van de 800 MHz band in stedelijke gebieden, een positief
effect met zich meebrengt als gevolg van een betere binnenhuisontvangst.

4.4. Beleidsvoornemen
Dit alles afwegende wordt het navolgende beleidsvoornemen geconsulteerd:
Het bovendeel van de UHF frequentieband (790 – 862 MHz) zal worden vrijgemaakt van het
gebruik van hoog- en middenvermogen omroepzenders en deze frequentieruimte wordt mede
beschikbaar gesteld voor elektronische telecommunicatie dat gebruik maakt van midden- en
laagvermogens (in de praktijd mobiele (tweeweg) diensten, waaronder mobiele
breedbanddiensten).
Het Nederlandse frequentiebeleid is gericht op een flexibel en efficiënt frequentiegebruik. Dit
beleidsvoornemen sluit daarbij aan.
De volgende overwegingen hebben een belangrijke rol gespeeld bij het opstellen van dit
beleidsvoornemen:
• Het huidige aanbod van digitale omroep in de aardse (terrestrial) ether door de
Publieke Omroep en KPN/Digitenne in de UHF frequentieband blijft ongemoeid. Wel
zal sprake zijn van een beperkte herschikking van gebruik van kanalen vanuit het
bovendeel van de UHF band naar beschikbaar komende kanalen in het banddeel 470 –
790 MHz;
• Internationaal is er sprake van een ontwikkeling die aansluit bij het te consulteren
beleidsvoornemen, te weten:
o Sluit aan bij de internationale ontwikkelingen en is in lijn met gemaakte afspraken
tijdens de World Radiocommunication Conference 2007;
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•

•
•

4.5.

o Is in lijn met de conclusies vastgelegd in de Mededeling van de Europese
Commissie (COM(2007) 700 final) inzake het “ten volle profijt trekken van het
digitale dividend in Europa: Een gemeenschappelijke aanpak voor het gebruik van
het spectrum dat vrijkomt door de digitale omschakeling”;
o Sluit aan bij de keuzes die gemaakt zijn in de ons omringende landen (Zweden,
Finland, Ierland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk), die te kennen
hebben gegeven het banddeel 790 – 862 MHz te willen gaan inzetten voor mobiele
diensten;
In een in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken (DGET/TM) uitgevoerd
onderzoek24 blijkt dat met deze keuze naar verwachting voor Nederland een grotere
toegevoegde economische waarde (en daarmee welvaartgroei) kan worden
gerealiseerd in de komende jaren.
Het beleidsvoornemen stimuleert een efficiënter aards ethergebruik;
Draagt bij tot de verdere ontwikkeling van mobiele breedband, zowel in minder
bevolkte (rurale) gebieden, alsmede levert het een bijdrage aan het verbeteren van
binnenhuisverzorging in stedelijke gebieden;

Gevolgen van dit beleidsvoornemen

4.5.1. Omroepdiensten
Anders dan in de andere Europese landen, waar analoge aardse ethertelevisie nog moet
worden afgeschakeld en het spectrumdeel 790 – 862 MHz nog niet is belast met digitaal
gebruik voor omroep, is dat wel het geval in Nederland. Wat betreft Nederland is derhalve
geen sprake van het “vrijhouden” van dit subbanddeel van hoog- en middenvermogenomroep,
maar zal sprake zijn van het “vrijmaken” daarvan. Dit impliceert dat de huidige gebruikers, de
Publieke Omroep en KPN/Digitenne kanalen moet gaan vrijmaken in het banddeel 790 – 862
MHz en vrijkomende kanalen in het banddeel 470-790 MHz in gebruik moet gaan nemen. Dit
is mogelijk25 zonder dat de huidige vergunninghouders behoeven in te boeten in vergund
frequentiespectrum. In de UHF band blijven zij beschikken over één landelijk dekkende
multiplex respectievelijk vier landelijk dekkende multiplexen.
Wel zullen er kosten gemoeid zijn met deze herschikking van kanalen en nog wordt
onderzocht of dit er toe gaat leiden dat herplaatsing van of nieuwe opstelpunten noodzakelijk
is. Aandacht moet worden gegeven aan de wijze waarop een redelijke compensatie vorm kan
krijgen, waarbij niet kan worden uitgesloten dat een financiering van de gevolgen van een
herplaatsing van de kanalen aan de orde komt.
In bijlage 4, 5, en 6 is de herplaatsing van de kanalen gevisualiseerd in het kader van de
verworven RRC06 rechten.
Indien omroep het aantal diensten in de UHF band wil gaan uitbreiden of de kwaliteit van de
dienstverlening wil gaan verbeteren, gebruikmakend van hoog- en middenvermogen
omroepzenders, kan dat in de UHF band alleen nog worden gerealiseerd in het subbanddeel
470 – 790 MHz. Dit zal efficiëntere compressietechnieken vereisen, waarmee een efficiënter
frequentiegebruik wordt gerealiseerd. Eventuele uitbreiding van omroepdiensten met
gebruikmaking van efficiënte compressietechnieken kan zo mogelijk ook nog plaatsvinden in
de VHF band (174 – 230 MHz), alwaar eveneens na 2012 nog frequentieruimte beschikbaar
24

Analysys Mason: Final report d.d. 24 juli 2008, Economic and Social Limitations to Alternative use of
“Digital dividend’ Spectrum.
25
Hiervoor moeten nadere bi-laterale afspraken met buurlanden worden gemaakt.

22

komt en mogelijk in de nog zeer beperkt resterende ruimte in de UHF band (zie bijlage 7).
Welke omroepdiensten van deze frequentieruimte gebruik kunnen gaan maken zal mede
afhankelijk zijn van de te gebruiken compressietechnieken.
4.5.2. Gevolgen voor de consument
Het wijzigen van de kanalen die door omroep worden gebruikt zal tot gevolg hebben dat de
set-top boxen deze wijzigingen automatisch detecteren en de nieuwe kanalen opzoeken. De
consumenten moeten daarover voldoende worden geïnformeerd. Naar verwachting zal ook
moeten worden voorzien in een ondersteuning voor consumenten die daar behoefte aan
hebben.
De huidige set-top boxen kunnen signalen uit de gehele UHF band ontvangen. Dit geldt zowel
voor de set-top boxen in gebruik voor de aardse etherontvangst (DVB-T), als het gebruik bij
kabelontvangst (dat gebruik maakt van dezelfde frequenties, maar dan kabelgeboden). Als een
deel van die band voor mobiele toepassingen wordt gebruikt, kan niet op voorhand volledig
worden uitgesloten dat er interferentie (storing) optreedt. Hiernaar wordt in (internationaal
verband) onderzoek gedaan. De uitkomsten van dat onderzoek zullen bepalend zijn voor de
maatregelen die getroffen moeten worden.
De maatschappelijke effecten van een eventuele omzetting vergen aandacht, waarbij
overgangstermijnen en overgangsmaatregelen niet kunnen worden uitgesloten.
4.5.3. Programmaondersteunende diensten en evenementen
De gebruikers voor programmaondersteunende diensten en evenementen zullen geen gebruik
meer kunnen maken van kanaal 63. In overleg met deze branche zal moeten worden gezocht
naar oplossingen voor voldoende ruimte en mogelijkheden om hun dienstverlening voort te
zetten. Ook hier zal een deel van de oplossing moeten worden gezocht om op termijn gebruik
te gaan maken van efficiëntere en flexibelere gebruiksapparatuur en/of het gebruik van de
duplex-gap. Bekeken moet worden wat hierbij als een redelijke overgangstermijn kan gelden
in het licht van de afschrijvingstermijnen die bij deze apparatuur gelden.
4.5.4. Politie- en openbare hulpdiensten
Politie- en openbare hulpdiensten hebben te kennen gegeven een deel van het digitaal
dividend te willen gaan gebruiken voor breedbandtoepassingen bij hulpverlening. Naar
verwachting kan aan de wens van politie- en openbare hulpdiensten worden voldaan in andere
frequentiebanden en is gegeven de druk op het UHF spectrum een aanwending van dit
spectrum voor politie- en openbare hulpdiensten niet mogelijk. Hierover kan pas worden
geoordeeld nadat een verzoek in de vorm van een behoefte onderbouwingplan is neergelegd.
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5.
Reactie en vragen
Marktpartijen en andere direct betrokken partijen worden verzocht om op dit
beleidsvoornemen te reageren en hun opvattingen kenbaar te maken. Daarbij worden partijen
gevraagd om m.n. aandacht te geven aan onderstaande vragen:
1. Kunt u zich vinden in de in het beleidsvoornemen gemaakte keuze om het bovendeel
(790-862 MHz) van de UHF band (ook) geschikt te maken voor elektronische
telecommunicatienetwerken en –diensten? Kunt u uw eventuele bezwaren nader
toelichten en kwalitatief en kwantitatief onderbouwen?
2. Wat is uw visie op de verwachting dat de behoefte aan spectrum voor elektronische
telecommunicatie, waaronder mede begrepen mobiele breedbandtoepassingen, in de
nabije toekomst gaat toenemen? Rechtvaardigt deze verwachte toenemende vraag dat
additioneel spectrum in de 800 MHz frequentieband voor dat doel wordt ingezet?
3. Verwacht u dat de financiële crisis mogelijke effecten heeft op de investeringen?
Kunt u aangeven welke gevolgen dit zou kunnen hebben op het voorliggende
beleidsvoornemen?
4. Welke problemen voorziet u bij het beleidsvoornemen, als huidig respectievelijk als
wellicht toekomstig gebruiker van de UHF frequentieband? Kunt u deze problemen
kwantificeren en kunt u aangeven of , en zo ja hoe, deze problemen kunnen worden
ondervangen binnen de kaders van dit voorstel?
5. Verwacht u problemen voor consumenten? Deze problemen kunnen bijvoorbeeld
betrekking hebben op het omschakelen van set-top boxen of het risico van storing op
de ontvangst van omroepprogramma’s, zowel wat betreft de aardse ether als
kabelontvangst. Kunt u deze problemen kwantificeren? Op welke wijze kunnen deze
problemen worden opgelost?
6. Wat is uw visie op een toenemende beschikbaarstelling van frequentiespectrum voor
o.a. mobiele breedband in rurale gebieden? Zijn er naar uw mening andere
mogelijkheden om in deze behoefte te kunnen voorzien, zo ja welke?
7. Ervan uitgaande dat het spectrum in 2012 beschikbaar komt, wanneer kunnen volgens
u de verschillende onderdelen (bestemmen, het vrijmaken van het bovenste banddeel,
de verdeling van het beschikbaar komende spectrum) van dit beleidsvoornemen het
beste uitgevoerd worden?
8. Wat zijn de voor- en/of nadelen van een eventuele latere herschikking van kanalen na
2012, bijvoorbeeld een herschikking bij het aflopen van de huidige vergunningen in
het UHF spectrum op 31 januari 2017?
9. Wat zou een redelijke wijze van compensatie kunnen zijn in geval van de
omschakeling naar lagere kanalen vóór beëindiging van de vergunningen van de
huidige gebruikers in de UHF frequentieband?
10. Ziet u voordelen respectievelijk nadelen indien de uitgifte van de zogenaamde 800
MHz band wordt gekoppeld aan de uitgifte van ander beschikbaar komend
frequentiespectrum? Waar denkt u dan aan?
11. Welke alternatieven ziet u voor het faciliteren van de toepassingen voor programma
ondersteunende diensten en evenementen (draadloze microfoons, rapportage
verbindingen e.a. gebruikers) indien de bovenband 790-862 MHz gebruikt gaat
worden door elektronische telecommunicatienetwerken? Op welke termijn zijn deze
alternatieven bruikbaar?
Partijen worden uitgenodigd indien er nog punten zijn die geen aandacht hebben gekregen in
bovenaangeven vragen, deze in hun reactie onder de aandacht te brengen.
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Eenieder kan tot en met 3 juli 2009 schriftelijk zijn zienswijze indienen over dit
beleidsvoornemen en reageren op de gestelde vragen.
Deze reactie kan worden gemaild naar e.m.m.mulders@minez.nl
Om de reacties efficiënt te kunnen verwerken ontvangen wij uw bijdrage graag in ieder geval
in ODF of Microsoft Word, eventueel in aanvulling op een in PDF aangeboden document..
U kunt ook een schriftelijke reactie per post sturen;
Ministerie van Economische Zaken, DGET
t.a.v. drs. E.M.M. Mulders, ALP C/334
Postbus 20101
2500 EC Den Haag
Gelieve in uw reactie aan te geven of deze openbaar mag worden gemaakt dan wel dat u
wenst dat deze vertrouwelijk wordt behandeld.
De ontvangen reacties zullen worden gebruikt voor een ondersteuning van het
beleidsvoornemen of een eventuele bijstelling en het definitief maken van het beleid.
Aan het consultatiedocument en aan het indienen van een reactie hierop kunnen geen rechten
worden ontleend. Voor het indienen van een reactie wordt geen vergoeding verstrekt.
Eventuele vragen kun u mailen naar e.m.m.mulders@minez.nl of bellen naar 070 – 379
7036/8150
Meer informatie
In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken is een onderzoek naar de te
verwachten economische en sociale effecten van het aanwenden van het digitaal dividend
spectrum verricht door Analysys Mason. De uitkomsten van deze studie zijn vastgelegd in een
rapport dat u aantreft op de download
http://ez.nl/Onderwerpen/Betrouwbare_telecom/Frequentiebeleid/Consultaties_en_informatieve_papers
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Bijlage 1
Verworven rechten tijdens de RRC06

RRC laag 1

RRC laag 2

RRC laag 3

RRC laag 4
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RRC laag 5

RRC laag 6

RRC laag 7
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Bijlage 2
Uitgegeven rechten aan de Publieke Omroep

Laag Publieke Omroep
De aan de Publieke Omroep vergunde laag is gelijk aan de RRC laag 6
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Bijlage 3
Uitgegeven rechten aan KPN/Digitenne

KPN/Digitenne laag 1

KPN/Digitenne laag 2

KPN/Digitenne laag 3

KPN/digitenne laag 4

Kanaal 67 in Digitenne-laag 4 is op tijdelijke basis vervangen door kanaal 32. KPN/Digitenne
heeft kanaal 67 in Zeeland/Noord-Brabant dus niet in gebruik, maar gebruikt hiervoor
vooralsnog kanaal 32.
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Bijlage 4
Laag Publieke Omroep (gearceerd het vrij te maken kanaal)
64 dit moet kanaal 66 zijn

Lagen KPN/Digitenne (gearceerd de vrij te maken kanalen)
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Bijlage 5
Voorgestelde nieuwe rechten Publieke Omroep (tot aan 31 januari 2017)
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Het oorspronkelijke kanaal 66 (allotment in Groningen) wordt vervangen door kanaal 46 (in
rood weergegeven). De rechten voor kanaal 46 zijn reeds verworven tijdens de RRC06

Bijlage 6
Voorgestelde nieuwe rechten KPN/Digitenne (tot aan 31 januari 2017)
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De te wijzigen kanalen zijn aangegeven in rood
Kanaal 32 in Zeeland/Noord-Brabant is momenteel op tijdelijke basis reeds in gebruik door
KPN/Digitenne.

Bijlage 7
Resterende rechten
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“vrije laag”
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