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INTREKKING VAN EEN KERNENERGIEWETVERGUNNING VERLEEND AAN

STICHTING CERTE NOORDELIJKE LABORATORIUM GROEP VOOR HET

VERRICHTEN VAN HANDELINGEN MET RADIOACTIEVE STOFFEN

Intrekking door:

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU.

1. Het besluit

1. Intrekking

De op 18 februari 2002 aan Stichting Medisch Laboratorium Noord, gevestigd te

Groningen, verleende vergunning met nummer 2002/9230, AI/CK/B/KEW,

laatstelijk gewijzigd op 17 maart 2011, met nummer 2011/0221-05, voor het

verrichten van handelingen met radioactieve stoffen wordt ambtshalve

ingetrokken.

II. Documenten

De volgende documenten maken deel uit van de intrekkingsbeschikking:

— De op 2 februari 2017 ontvangen aanvraag om intrekking;

— De op 17 februari 2017 ontvangen aanvullende informatie.

Bij eventuele strijdigheden tussen deze documenten prevaleert het meest recente

document.

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.nl.

Van het intrekken van bovengenoemde vergunning wordt tevens mededeling

gedaan in de Staatscourant.
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IV. Inwerkingtreding

Gelet op het gestelde in artikel 20.5 van de Wet milieubeheer bepaal ik dat het

besluit terstond in werking treedt. De reden hiervoor is dat per 1 januari 2017 de

juridische structuur binnen de groep waar stichting Medisch Laboratorium Noord

deel van uitmaakt is gewijzigd. Als gevolg daarvan is stichting Medisch

Laboratorium Noord opgehouden te bestaan.
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2. De aanvraag en de beoordeling

2.1. De aanvraag

Op 2 februari 2017 heb ik een aanvraag om intrekking ontvangen van de Stichting
Certe Medische Diagnostiek en Advies met betrekking op de 18 februari 2002 aan
Stichting Medisch Laboratorium Noord, gevestigd te Groningen, verleende
vergunning met nummer 2002/9230, AI/CK/B/KEW, laatstelijk gewijzigd op
17 maart 2011, met nummer 2011/0221-05.

Bij de aanvraag zijn de volgende documenten toegevoegd:
— Plan van aanpak en eindrapportage vrijgave radiologische ruimte met de

volgende bijlagen:

— 1. Historische onderzoek.
— 2. Voorschrift onderhoud D-lab.

— 3. Voorschrift Afvaistromen en afvalverwerking D-lab.

— 4. Vrijgave D-Iaboratorium.

— 5. Beoordeling vloeibaar afval op voldoende verval.

— 6. Documenten afvoer radioactief afval COVRA.

— 7. Vrijgave BVOK kast berging voor radioactief afval.

— 8. Overdrachtsbewijs ingekapselde 1-129 bron.

— 9. Plattegrond.

Op 14 februari 2017 is verzocht om aanvullende informatie. Op 17 februari 2017
heb ik een e-mail ontvangen. In de e-mail wordt gemeld dat per 1 januari 2017
een interne herstructurering heeft plaatsgevonden met als gevolg dat Stichting
Medisch Laboratorium Noord niet meer bestaat.

Het verzoek om intrekking betreft de volgende vergunningplichtige handelingen:
Binnen de locatie van Stichting Medisch Laboratorium Noord, gelegen aan het
Damsterdiep 191 te Groningen, mogen met radioactieve stoffen uitsluitend
handelingen worden verricht ten behoeve van medische diagnostiek (in vitro)
binnen de volgende omvang:

1. het voorhanden hebben en toepassen van open bronnen binnen de locatie tot
een maximum van 0,1 radiotoxiciteitsequivalent voor inhalatie (Reinh);

2. het voorhanden hebben en toepassen van open bronnen ten behoeve van
medische diagnostiek in ten hoogste 1 radionucliden-laboratorium op D-niveau
met aangrenzende nevenruimten en de bergplaats, waarbij de belastingsfactor,
berekend volgens hoofdstuk 2 van de bijlage radionucliden-laboratorium, per
radionucliden-laboratorium niet meer mag bedragen dan 1;
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3. het voorhanden hebben en toepassen van één (1) ingekapselde jodium-129
bron voor ijk- en referentiedoeleinden met een activiteit van maximaal 919
becquerel (Bq);

4. het uitvoeren van besmettingscontroles aan ingekapselde bronnen;

5. het toepassen in de vorm van bewerking en verwerking van radioactieve
(afval)stoffen voor zover dit is gericht op preventie, hergebruik of scheiding aan
de bron.

2.2. Gevolgde procedure
Bij controle van de gegevens bij de Kamer van Koophandel is gebleken dat de
rechtspersoon is uitgeschreven uit het Handelsregister.
De vergunde onderhavige radioactieve stoffen zijn definitief afgevoerd en van de
vergunning zal geen gebruik meer worden gemaakt.

Het betreft de volgende radioactieve stoffen:
— Eén (1) jodium-129 bron met een activiteit van 919 becquerel (Bq).
— Eén collo vloeibaar afval geactiveerd met 1-125 en een spoor

Co-60 met een gezamenlijke activiteit van 200 megabecquerel (MBq).
— Twee colli vast afval geactiveerd met 1-125 en een spoor Co-60 met een

gezamenlijke activiteit van maximaal 1 MBq.

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.

3. Ondertekening

Den Haag,

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

ir. M.J. Korse—Noordhoek MTD
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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 conform artikel 20.5, eerste lid, Wet milieubeheer terstond in
werking.

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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