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Betreft Wijziging tenaamstelling vergunning -

WIJZIGING TENAAMSTELLING VAN DE KERNENERGIEWETVERGUNNING VOOR

HET VERRICHTEN VAN HANDELINGEN MET RADIOACTIEVE STOFFEN VAN KEMA
NEDERLAND B.V. NAAR DNV GL NETHERLANDS B.V..

Verleend door:

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU.

Op 10 maart 2017 heb ik een bericht ontvangen van DNV GL Netherlands B.V., dat
betrekking heeft op de op 11 mei 2005, aan KEMA Nederland B.V., verleende
vergunning met nummer 2005/3 1048, Al/IO/BES, laatstelijk gewijzigd op 15 maart
2016, onder nummer 2015/1289-07.

In het bericht ben ik gewezen op het volgende:
- er heeft overdracht plaatsgevonden van de genoemde vergunning van

KEMA Nederland B.V. gevestigd te Arnhem aan DNV GL Netherlands B.V.
gevestigd te Arnhem.

- op 24 februari 2017, onder nummer 2017/0179-07, is door mij toestemming
verleend voor deze overdracht.

Het bericht strekt tot wijziging van de tenaamstelling van de bovengenoemde
vergunning.

Overweci i no en

Op grond van artikel 29 van de Kernenergiewet en artikel 25 van het Besluit

stralingsbescherming is op 11 mei 2005, onder nummer 2005/31048, Al/IO/BES,

laatstelijk gewijzigd op 15 maart 2016 onder nummer 2015/1289-07, aan de

aanvrager, KEMA Nederland B.V., vergunning verleend voor het verrichten van

handelingen met radioactieve stoffen ten behoeve van gaschromatografie, bewaking

van kortsluiting en het testen, kalibreren en in opslag hebben van multifase

flowmeters.
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Overwegende dat de voorgestelde wijziging geen aanleiding geeft tot het opnemen

van extra of gewijzigde voorschriften in de vergunning.

Overwegende dat vanwege de continuïteit van werkzaamheden het terstond van

kracht verklaren van de wijzrging noodzakelijk wordt geacht.

Inhoud en geldigheid van de wijziging

Op grond van artikel 29 van de Kernenergiewet en artikel 25 van het Besluit

stralingsbescherming wordt de tenaamstelling van de aan KEMA Nederland B.V.,

onder nummer 2015/1289-07, verleende vergunning gewijzigd in

DNV GL Netherlands B.V..

Dit besluit treedt overeenkomstig artikel 20.5, eerste lid, van de Wet milieubeheer

terstond inwerking.

Ondertekening

Den Haag,

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

ir. M.]. 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 conform artikel 20.5, eerste lid, Wet milieubeheer terstond in
werking.
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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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