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Minister onderschat de draadloze dreiging
Belangenvereniging PMSE maakt zich ernstige zorgen over de toekomst voor kunst en
cultuur in Nederland. De entertainmentindustrie en de muziekwereld zullen grote schade
oplopen. Theaters, kerken en scholen zullen worden getroffen. De reden: het voornemen
van de minister van Economische Zaken om meer ruimte te geven aan breedband
internettoepassingen ten koste van de bestaande draadloze verbindingen.
Onnadenkend
Minister Maria van der Hoeven laat in haar brief d.d.28 juli 2010 aan de Tweede Kamer zien
dat zij het probleem van de draadloze verbindingen volstrekt niet serieus neemt. Ten
onrechte, want er zijn circa 250.000 gebruikers van draadloze systemen in Nederland, met
name draadloze microfoons. Deze worden breed in de samenleving gebruikt bij
evenementen, musicals en theatervoorstellingen, bij radio en televisie, in kerken, wijkcentra
en scholen. Door de onderhavige voorstellen zal 90 % van deze systemen na 2017 niet meer
bruikbaar zijn. Direct treft dit naar schatting een kwart miljoen gebruikers. Vele duizenden
organisaties zien hierdoor hun technische mogelijkheden zwaar ingeperkt worden. Om
alternatieven te vinden, zo die al beschikbaar zijn, zullen zij op hoge kosten worden gejaagd.
Indirect zullen de kijkers en bezoekers gedupeerd worden, want programma's en concerten
zonder draadloze audioverbindingen zijn niet meer voorstelbaar. Minister van der Hoeven
slaat de plank dus volledig mis. Zij onderschat de enorme impact die deze beslissing op de
samenleving heeft.
Achtergrond
Er zijn steeds meer draadloze verbindingen in de lucht. En voor veel toepassingen is meer
ruimte nodig. De mogelijkheden daartoe zijn echter beperkt. Recente ontwikkelingen in
moibiele telefonie en alles wat daarbij hoort, laten steeds minder ruimte aan de traditionele
cultuuruitingen en ontwikkelingen in de muziekindustrie. Draadloze microfoons en andere
draadloze verbindingen worden letterlijk weggedrukt ten behoeve van mobiele
breedbandverbindingen, voor smartphones en mobiel laptopgebruik. De problemen die

ontstaan worden in onderzoeken gebagatelliseerd. Intussen wordt de sector die juist groei
kent, die een belangrijke publieke functie heeft en een grote maatschappelijke waarde
vertegenwoordigt, beperkt in zijn uitbreidingsmogelijkheden.
PMSE
De belangenvereniging voor draadloze verbindingen PMSE Nederland (Programme Making
and Special Events) streeft ernaar frequentieruimte van voldoende kwantiteit en kwaliteit
veilig te stellen, zodat evenementen en televisie- en theaterproducties ook in de nabije
toekomst gerealiseerd kunnen blijven worden. De datum waarop de Nederlandse overheid
de frequenties van 790-862 MHz gaat vergeven aan de mobiele telecommunicatie is nog niet
bekend. PMSE Nederland wil dat er voldoende tijd is voor de betrokken sectoren om zich
voldoende te kunnen voorbereiden op de overgang naar andere frequenties en dat er een
compensatieregeling getroffen wordt, zowel in spectrum als voor de apparatuur die
onbruikbaar zal worden.
De belangenvereniging PMSE is opgericht in 2009 en vertegenwoordigt alle gebruikers. Tot
de leden behoren vertegenwoordigers van de publieke, commerciële en regionale
omroepen, de facilitaire bedrijven, de branche-organisaties uit de theater- en
evenementensector en vele andere organisaties die belang hebben bij draadloze
verbindingen.
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