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BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN
EN KLIMAAT
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 12 mei 2021
Hierbij deel ik u mede dat ik de openbare consultatie van de conceptregelgeving voor de veiling van de 3,5 GHz-band op 17 mei 2021 zal starten.
Eerder heb ik Uw Kamer geïnformeerd over de wijziging van het Nationaal
Frequentieplan 2014 inzake de verdeling van de 3,5 GHz-band voor
mobiele communicatie1. De consultatie van de concept-veilingregelgeving
is de volgende stap in het voorbereidingsproces van de veiling.
Overeenkomstig artikel 3.10, derde lid, van de Telecommunicatiewet stel
ik uw Kamer daarnaast in kennis van het ontwerp-bekendmakingsbesluit
en de daarmee vast te stellen ontwerpvergunningen2. Dit bekendmakingsbesluit wordt voorbereid met toepassing van de uniforme openbare
voorbereidingsprocedure (UOV), die is geregeld in de Algemene wet
bestuursrecht. Tevens stuur ik uw Kamer ter informatie bij deze brief de
ontwerp-veilingregeling die – net als het ontwerp-bekendmakingsbesluit
en de ontwerpvergunningen – op www.internetconsultatie.nl beschikbaar
wordt gesteld voor consultatie3. De terinzagelegging van het ontwerpbekendmakingsbesluit en de ontwerpvergunningen loopt conform de
UOV-procedure zes weken gerekend vanaf 17 mei 2021. Deze termijn
wordt ook gehanteerd voor de consultatie van de concept-veilingregeling.
Uw Kamer heeft mij op 14 april 2021 verzocht om geen onomkeerbare
stappen te nemen met betrekking tot de verdeling van 3,5 GHz-band
(Kamerstuk 24 095, nrs. 526 en 528) tot dat het commissiedebat Telecommunicatie d.d. 20 mei 2021 heeft plaatsgevonden. Met de consultatie van
de ontwerp-regelgeving voor de veiling worden geen onomkeerbare
stappen gezet.
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De definitieve besluitvorming over de vaststelling van deze regeling zal na
de consultatie nog moeten plaatsvinden.
De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,
M.C.G. Keijzer
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