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Betreft Toestemming voor overdracht van een vergunning op grond van Cc Beoogde nieuwe

artikel 70, derde lid van de Kernenergiewet vergunninghouder:
Anicura Dierenziekenhuis
Zeeuws-Vlaanderen,
tav. Dhr. drs. de Vos

Op 3 januari 2017, aangevuld d.d. 30 januari 2017 en 20 maart 2017, heb ik uw

verzoek ontvangen om toestemming voor overdracht van een vergunning op

grond van artikel 70, derde lid van de Kernenergiewet. Uw verzoek is

geregistreerd onder dossiernummer 20 17/0008.

Het betreft de op 22 november 1978, aan Dierenziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen

gevestigd te Terneuzen, verleende vergunning met nummer 160687, DGMH/S,

laatstelijk gewijzigd op 10 mei 2011, met nummer 2011/0322-05.

U verzoekt om toestemming voor overdracht van deze vergunning van

Dierenziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen gevestigd te Terneuzen naar

AniCura Dierenziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen B.V. te Terneuzen.

Het verzoek om toestemming voor overdracht van een vergunning heb ik

beoordeeld op deskundigheid van de bij de beoogde nieuwe vergunninghouder

betrokken personen. Bij deze beoordeling zijn geen bezwaren tegen overdracht

naar voren gekomen.

Op grond van bovenstaande verleen ik op grond van artikel 70, derde lid, van de

Kernenergiewet toestemming voor overdracht van de vergunning.

Tenslotte deel ik u mede dat zo spoedig mogelijk nadat de overdracht heeft

plaatsgevonden, de nieuwe vergunninghouder aan mij melding dient te doen van

deze overdracht, onder verwijzing naar het kenmerk van deze brief. Ik zal daarop

de tenaamstelling van de vergunning wijzigen.
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Den Haag,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
afdelingshoofd directie Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming,

ir. M.J. Korse—Noordhoek MTD

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag van verzending van dit
besluit een bezwaarschrift indienen bij de directie Autoriteit Nucleaire Veiligheid en
Stralingsbescherming, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische
Zaken van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, afdeling Algemeen
Bestuurlijk-Juridische Zaken, Postbus 20901, 2500 EX Den Haag.
Dit besluit is verzonden op de in de aanhef van dit besluit genoemde datum.

Het bezwaarschrift moet van een handtekening, datum, naam en adres van de
indiener zijn voorzien. De indiener dient duidelijk aan te geven waarom hij tegen
dit besluit bezwaar aantekent.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn
afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift. Indien gedurende die termijn bij
de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een
verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt dit besluit niet in werking
voordat op dat verzoek is beslist.

Voor nadere informatie over dit besluit kunt u terecht bij het Inspraakpunt
Kernenergiewetvergunningen, telefoon 070 348 73 66, op werkdagen van 09.00 -

12.00 uur en van 14.00 - 17.00 uur. Ook is het mogelijk om uw vraag per e-mail
te stellen aan Postbus.Aanvragenenmelden@anvs.nl onder vermelding van het
kenmerk van dit besluit.
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