Van: Wilfried Vandaele <wilfried.vandaele@n-va.be>
Aan:
Verzonden:
Onderwerp:
Beste,
Ziehier een paar antwoorden op uw vragen:
-welke twee Vlaamse FM frequenties werden 'losgelaten' en
'opgegeven' tijdens de onderhandelingen?
-waarom werden deze opgegeven?
==> is mij niet duidelijk.
-waarom werden de circa 20 gecoördineerde restfrequenties niet
opgenomen in het frequentiebesluit van april 2017?
-is de minister van plan deze frequenties op korte termijn
beschikbaar te stellen in de aangekondigde erkenningsronde?
==> Deze frequenties zaten ook niet in het vorige frequentieplan.
Gatz heeft zich daarop gebaseerd. We kunnen ons afvragen of die
niet op een of andere manier ter beschikking kunnen gesteld worden
van de sector. Maar lijkt me niet zo evident. Vereist onder meer een
wijiziging van het frequentieplan. Tevens is het mij ook niet duidelijk
of die 20 frequenties kunnen ingepast worden zonder andere te
storen.
-op welke termijn voorziet de minister een algeheel
samenwerkingsakkoord?
-waarom werd er afgelopen jaar geen enkele vooruitgang geboekt
inzake de 34 frequenties?
-op welke termijn verwacht de minister een technisch akkoord over
de resterende 34 frequenties?
==> Om een akkoord te sluiten moet je met 2 partijen zijn. Geen van
beide partijen wilde hier op toegeven. Gevolg: frequenties worden

bevroren. Meer lijkt mij politiek niet mogelijk. We gaan dit
uitzweten tot we de FM-band afschakelen.
-nu er in het akkoord een te volgen procedure voor coördinatie van
nieuwe frequenties is opgenomen, gaat de minister de administratie
media actief laten zoeken naar nog nieuw beschikbare frequenties?
De vele frequenties die de voorbije jaren tijdelijk zijn gebruikt voor
evenementenzender tonen immers aan dat er nog ruimte is.
==> Grote vermogensfrequenties gaan we niet vinden. En nieuwe
FM-frequenties met lage vermogens zijn voor de beleidsmakers geen
prioriteit, misschien zelfs veeleer voorbijgestreefd: ze willen stappen
vooruitzetten met het DAB+verhaal.
Met vriendelijke groet,
Wilfried Vandaele
Vlaams volksvertegenwoordiger
Ondervoorzitter Vlaams Parlement
Senator (N-VA)
Vlaams Parlement
1011 Brussel
www.wilfriedvandaele.be

