
RADIONL heeft 2 van haar zenders in de provincie Groningen overgedragen aan SIMONE FM. 
Vorige week werd bekend dat Nico Silvius de zenders RADIONL, Waterstad FM en Freez FM terug had gekocht 
van NDC Media Groep. Hij kondigde meteen aan om het geheel goed door te lichten en mogelijk zenders af te 
stoten, daar waar zenders overlap hadden en/of niet (langer) pasten bij de �loso�e en de doelstelling van de 
nieuwe eigenaar. 

De frequenties 96.0 in Stadskanaal en 103.6 in Appingedam, beide in gebruik door RADIONL, gaan over naar 
SIMONE FM, de regionale commerciële omroep voor Noord en Oost Nederland.

Luisteraars van RADIONL in deze gebieden hoeven niet te vrezen voor hun favoriete Radio zender, via de 96.9 
FM en 89.1 FM kunnen de luisteraars in Stadskanaal en omgeving gewoon blijven luisteren.
 
Voor SIMONE FM betekent deze uitbreiding een uitstekende aanvulling en versterking van haar zendgebied. In 
de regio’s Stadskanaal en Appingedam/Delfzijl was de zender tot op heden weliswaar te ontvangen, maar dat 
hield niet over. Door deze kans met deze 2 zenders wordt het ontvangst in beide gebieden enorm verbeterd. 

Bert Vos over de aankoop
“Dit is een versterking van ons zenderpark waar we zo lang op hebben gewacht. Onze kracht is dat we met 
Simone FM ons goed willen pro�leren als dé popzender voor de regio Noord en Oost Nederland. Met de 
informatie die gericht is op onze doelgroep in die regio. Maar dan moet je in je regio wel overal een goed bereik 
hebben. Met onze huidige zenders bereikten we niet goed het hele gebied. De zenders 96.0 in Stadskanaal en 
de 103.6 in Appingedam lossen een deel van onze ontvangstproblemen op. In de gehele provincie Groningen 
is Simone FM nu luid en duidelijk te ontvangen en zijn we in het vervolg verlost van (terecht) klagende luiste-
raars over het ontvangst van hun favoriete zender. We zijn erg blij dat Nico Silvius zo snel wilde schakelen en 
handelen. De onderhandelingen gingen plezierig, snel en correct. Fijn om op deze wijze zaken te doen. En �jn 
om eindelijk eens een deel van onze ontvangstklachten te kunnen oplossen.”

Over de overschakeling
Zo snel als de onderhandelingen zijn verlopen, zo snel is ook de omschakeling. Deze zal al in de komende week 
plaatsvinden. De luisteraars van Radio NL worden vanaf zondag 26 mei via de zenders op de hoogte gebracht 
van de verhuizing en verwezen naar de nieuwe RADIONL-frequenties. SIMONE FM zal vanaf de 2e helft van de 
komende week via de nieuwe frequenties te ontvangen zijn.
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Voor meer informatie kunt u bellen met:
Namens Radio NL, Nico Silvius; tel: 06 – 43 11 22 96
Namens Simone FM, Bert Vos; tel: 06 – 54 63 56 20
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