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Betreft Intrekking Vergunning Kernenergiewet Bijlage(n)

INTREKKING VAN EEN KERNENERGIEWETVERGUNNING VERLEEND AAN VEBE

FLOORCOVERINGS B.V. VOOR HET VERRICHTEN VAN HANDELINGEN MET

RADIOACTIEVE STOFFEN

Intrekking door:

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU.

1. Het besluit

L Intrekking

De op 16 december 2009 aan VeBe Floorcoverings B.V. gevestigd te Genemuiden

verleende vergunning met nummer 2009/2332-08, voor het verrichten van

handelingen met radioactieve stoffen wordt ingetrokken.

II. Documenten

De volgende documenten maken deel uit van de intrekkingsbeschikking:

— De op 18 januari 2017 ontvangen aanvraag om intrekking.

— De op 7 maart 2017 ontvangen aanvullende informatie.

III. Openbaarmaking en publicatie

Deze intrekkingsbeschikking wordt ingevolge artikel 8 van de Wet openbaarheid

van bestuur actief openbaar gemaakt door publicatie van deze beschikking op de

internetsite www.anvs.nI.

Van het intrekken van bovengenoemde vergunning wordt tevens mededeling

gedaan in de Staatscourant.
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IV. Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking overeenkomstig het bepaalde in artikel 20.3

van de Wet milieubeheer, met ingang van de dag na de dag waarop de termijn

voor het indienen van een bezwaarschrift afloopt. Indien gedurende deze 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.
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2. De aanvraag en de beoordeling

2.1. De aanvraag

De aanvraag om intrekking heb ik op 18 januari 2017 ontvangen.

Bij de aanvraag zijn de volgende documenten toegevoegd:
— Ingevuld document Aanvraag Intrekking KeW-vergunning.

— Kopie ontvangstbevestiging met kenmerk 2015/0747-2.

— Kopie “Pre-notification transport (-)“ ondertekend d.d. 16 juni 2015.

— Kopie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen met nr. L 148/4.

— Kopie broncertificaat met nummer 134574-SL 442.
— Kopie broncertificaat met nummer 134574-SL 443.

— Kopie vervoerdocument met kenmerk 150723-882840.

— Kopie vergunning met nummer 2009/2332-08.

Op 6 maart 2017 is verzocht om aanvullende informatie. Op 7 maart 2017 heb ik
de volgende aanvullende gegevens ontvangen:

— E-mail met toelichting over het aantal vergunde en daadwerkelijk gebruikte

bronnen.

Het verzoek om intrekking betreft de volgende vergunningplichtige handelingen:

— Het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen ten behoeve van
gramgewichts- en diktemeting van vezelvlies binnen de locatie van Vebe

Floorcoverings B.V., gelegen aan de Inslag 12 te Genemuiden.

2.2. Gevolgde procedure

De vergunde onderhavige radioactieve stoffen zijn definitief afgevoerd en van de
vergunning zal geen gebruik meer worden gemaakt.

Het betreft de volgende radioactieve stoffen:

— Twee (2) ingekapselde bronnen strontium-90 met een activiteit van maximaal

500 megabecquerel (MBq) per bron.

Het ontdoen is geschied overeenkomstig het gestelde in artikel 37, vijfde, zevende

en achtste lid, van het Besluit stralingsbescherming.

2.3. Besluit

Op grond van bovenstaande heb ik besloten tot intrekking van de vergunning over
te gaan.
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3 Ordertekenn

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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