Besluit
Kenmerk: 882871 / 889813
Betreft: Toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel, met
een beperkt bereik en van beperkte duur.
Het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat),
gezien de aanvraag van XXX (hierna: verzoeker) voor toestemming als bedoeld in artikel 6.9,
eerste lid, van de Mediawet 2008, bij e-mailbericht van 1 juni 2021;
gelet op het bepaalde in de “Beleidsregels toestemming omroepdienst voor bijzonder doel
2012” (hierna: Beleidsregels) van het Commissariaat;
gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb);
overweegt als volgt:
___________________________________________________________________________

A. Gevolgde procedure
1. Bij e-mailbericht van 1 juni 2021 heeft verzoeker bij het Commissariaat een aanvraag
ingediend voor toestemming om via een omroepzender radio-omroep te verzorgen voor
een bijzonder doel, met een beperkt bereik en van beperkte duur, ter gelegenheid van het
evenement “Glazenhuis Peize Inzamelacties”.

B. Overwegingen Commissariaat
2. Het Commissariaat heeft vastgesteld dat het in de aanvraag omschreven doel van de
omroepdienst, met een beperkt bereik en van beperkte duur, als een bijzonder doel, kan
worden aangemerkt in de zin van artikel 6.9, eerste lid, van de Mediawet 2008, juncto
artikel 2 van de Beleidsregels. De aanvraag voldoet aan de wettelijke voorschriften
waardoor het Commissariaat kan overgaan tot het verlenen van toestemming.

C. Openbaarmaking
3. Het Commissariaat zal de volledige tekst van het besluit, met uitzondering van de daarin
vermelde persoonsgegevens en vertrouwelijke bedrijfsgegevens, openbaar maken door
publicatie op zijn website. De publicatie vindt plaats veertien dagen nadat het besluit op
de in artikel 3:41 van de Awb voorgeschreven wijze is bekendgemaakt1. Het
Commissariaat ziet daartoe geen belemmering op grond van artikel 10 van de Wet
openbaarheid van bestuur.

D. Besluit
4. Op grond van het voorgaande besluit het Commissariaat als volgt:
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Dat wil zeggen: door toezending aan de belanghebbende.
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I. het Commissariaat besluit verzoeker voor de evenementlocatie aan het
Vossegatsweg 17 te Peize gedurende de periode van 11 december 2021, vanaf
07:00 uur, tot en met 31 december 2021, 20:00 uur, toestemming te verlenen om
door middel van een omroepzender een radio-omroepdienst voor een bijzonder doel
te verzorgen, die een beperkt bereik heeft en van beperkte duur is, ter gelegenheid
van het evenement “Glazenhuis Peize Inzamelacties”,
II. het Commissariaat maakt de volledige tekst van dit besluit, veertien dagen na de
voorgeschreven bekendmaking daarvan, met uitzondering van de daarin vermelde
persoonsgegevens en vertrouwelijke bedrijfsgegevens, openbaar door publicatie op
zijn website.

Hilversum, 23 september 2021
Namens
COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA,

mr. Jasmin van Eenenaam
Practice Lead Markttoegang

Belanghebbenden die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen op grond van de Awb binnen zes weken na
de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt bezwaar maken bij het Commissariaat voor de Media, postbus 1426,
1200 BK te Hilversum.
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